
 2015لسنه  ( 1 )بيان باسماء المتقدميه العالن الجامعة رقم 

لشغل وظيفة اخصائى وثائق ومكتبات ثالث بكلية الطب و مستشفى بدر

---------

ييؼاد انًماتهحانذرجحانًجًٕػح انُٕػيحاالضىو

انثانثحانًكرثاخػيطٗ ضهيًاٌ زكريا اتراْيى1

انثانثحانًكرثاخادًذ انؼظيى ػثذ يذًذ ادطا2ٌ

انثانثحانًكرثاخرييخ ادًذ انطيذ جالل ادًذ3

انثانثحانًكرثاخيذًذ انًُؼى ػثذ دافع ادًذ4

انثانثحانًكرثاخخهيم ضيذ خهيم ادًذ5

انثانثحانًكرثاخاهلل ػثذ انرديى ػثذ رضا ادًذ6

انثانثحانًكرثاخيذًذ شرلأٖ ضيذ ادًذ7

انثانثحانًكرثاخانًجيذ ػثذ ضانى فرذٗ ادًذ8

انثانثحانًكرثاخيذًذ صاتر كايم ادًذ9

انثانثحانًكرثاخػفيفٗ ادًذ يذًذ ادًذ10

انثانثحانًكرثاخادًذ اهلل ػثذ يذًذ ادًذ11

انثانثحانًكرثاخػثًاٌ انهطيف ػثذ كايم يذًذ ادًذ12

انثانثحانًكرثاخيذًذ اييٍ ادًذ يذًٕد ادًذ13

انثانثحانًكرثاخانؼظيى ػثذ انطرار ػثذ يًذٔح ادًذ14

انثانثحانًكرثاخدطيٍ يذًٕد َجار ادًذ15

انثانثحانًكرثاخضُثم يذًذ اهلل ػثذ ادو16

انثانثحانًكرثاخادًذ فؤاد طارق اضراء17

انثانثحانًكرثاخضُثم يذًذ اهلل ػثذ اضراء18

انثانثحانًكرثاخادًذ انٕادذ ػثذ ادًذ اضالو19

انثانثحانًكرثاخضاليح ادًذ انؼاطٗ ػثذ اضالو20

انثانثحانًكرثاخيشرف يذًذ ادًذ دايذ اضًاء21

انثانثحانًكرثاخدطٍ ضانى ػاطف اضًاء22

انثانثحانًكرثاخانؼسيس ػثذ يذًٕد انذًيذ ػثذ اضًاء23

انثانثحانًكرثاخػهٗ انًطهة ػثذ اشرف االء24

انثانثحانًكرثاخػهٗ يذًذ ادًذ يذًذ انشيًاء25

انثانثحانًكرثاخاتراْيى انٕادذ ػثذ جًال ايا26َٗ

انثانثحانًكرثاخانردًٍ ػثذ ادًذ دًاو ايا27َٗ

انثانثحانًكرثاخيمار ػثيذ ػسيس ايا28َٗ

انثانثحانًكرثاخيٕضف اييٍ يٕضف ايا29َٗ

انثانثحانًكرثاخدطٍ اتراْيى انًخرار اهلل ػثذ ايجذ30

انثانثحانًكرثاخانُاصخ يذًذ انًجذ اتٕ ايم31

انثانثحانًكرثاخاهلل ػثذ اتراْيى ريسٖ ايم32

انثانثحانًكرثاخاتراْيى فرذٗ يذًذ صالح ايُي33ّ

انثانثحانًكرثاخاتراْيى ريضاٌ صثذٗ ايُي34ّ

انثانثحانًكرثاخكًال يصطفٗ يذًذ ايُي35ّ

 انًٕافك انثالثاء يٕو

 انراضؼح انطاػح  2016/5/17

 ( ب - 8 ) تًذرج صثادا

االٔنٗ انهجُح تانجايؼح

1صفحة 



 2015لسنه  ( 1 )بيان باسماء المتقدميه العالن الجامعة رقم 

لشغل وظيفة اخصائى وثائق ومكتبات ثالث بكلية الطب و مستشفى بدر

---------

ييؼاد انًماتهحانذرجحانًجًٕػح انُٕػيحاالضىو

انثانثحانًكرثاخدطٍ ركٗ دًذاٌ ايير36ِ

انثانثحانًكرثاخفرداخ يذًذ فرداخ ايير37ِ

انثانثحانًكرثاخانثاتهٗ يصطفٗ يذًذ ايير38ِ

انثانثحانًكرثاخاضًاػيم اتراْيى يصطفٗ َريي39ٍ

انثانثحانًكرثاخػطيح يذًذ ػهٗ ايح40

انثانثحانًكرثاخشادٖ انؼسيس ػثذ اضًاػيم ايًا41ٌ

انثانثحانًكرثاخيذًذ انذكيى ػثذ جًال ايًا42ٌ

انثانثحانًكرثاخادًذ اهلل ػثذ ضًير ايًا43ٌ

انثانثحانًكرثاخضؼذ انطيذ يذًذ انًؼطٗ ػثذ ايًا44ٌ

انثانثحانًكرثاخانذصرٖ انؼسب صاتر كايم ايًا45ٌ

انثانثحانًكرثاخانًٓذٖ يذًذ يذًذ ايًا46ٌ

انثانثحانًكرثاخدطٍ يذًذ يذًٕد ايًا47ٌ

انثانثحانًكرثاخانؼرر يذًذ ضهيًاٌ اتراْيى اي48ًٍ

انثانثحانًكرثاخانطالو ػثذ انرٕاب ػثذ انٕجٕد اَص اي49ًٍ

انثانثحانًكرثاخاهلل ػثذ يذًذ ادًذ اي50ّ

انثانثحانًكرثاخدطٍ يذًٕد دطٍ اي51ّ

انثانثحانًكرثاخاهلل درز يذًذ اهلل درز شؼثاٌ اي52ّ

انثانثحانًكرثاخػٕيضّ يذًذ انذًيذ ػثذ اي53ّ

انثانثحانًكرثاخلُذيم انؼسيس ػثذ ادًذ جالل يذًذ اي54ّ

انثانثحانًكرثاخيذًذ رياض يذًذ تط55ًّ

انثانثحانًكرثاخيذًذ انفراح ػثذ يصطفٗ تطُد56

 انًٕافك انثالثاء يٕو

 انراضؼح انطاػح  2016/5/17

 ( ب - 8 ) تًذرج صثادا

االٔنٗ انهجُح تانجايؼح

2صفحة 
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ييؼاد انًماتهحانذرجحانًجًٕػح انُٕػيحاالضىو

انثانثحانًكرثاخدياب يذًذ يذًذ ذاير57

انثانثحانًكرثاخػٕض دُا جٕرجٗ ذريسج58

انثانثحانًكرثاخدطيٍ يذًذ كايم جالل59

انثانثحانًكرثاخكريى اتراْيى انذيٍ ضياء جهشا60ٌ

انثانثحانًكرثاخضيف ْاشى َجية انذيٍ جًال61

انثانثحانًكرثاخيذًذ جًؼّ تركاخ جًؼ62ّ

انثانثحانًكرثاخادًذ يذًذ ػهٗ دطاو63

انثانثحانًكرثاخدطاَيٍ يٕضف انذيٍ جًال خانذ64

انثانثحانًكرثاخدطٍ ضاليّ انؼسيس ػثذ خذيج65ّ

انثانثحانًكرثاخانًذطٍ ػثذ ادًذ دطٍ دػاء66

انثانثحانًكرثاخيذًذ انظاْر ػثذ انمادر ػثذ دػاء67

انثانثحانًكرثاخاهلل ػثذ يذيٗ ذاير ديُا68

انثانثحانًكرثاخػُرر انطيذ دًذاٌ ديُا69

انثانثحانًكرثاخػًيش راغة دهًٗ راغة70

انثانثحانًكرثاخادًذ ركٗ رفؼد رافد71

انثانثحانًكرثاخيذًذ ذًاو ادًذ راَيا72

انثانثحانًكرثاخضالو انًؼثٕد ػثذ رجة رداب73

انثانثحانًكرثاخيذًذ يذًذ شؼثاٌ رداب74

انثانثحانًكرثاخجًؼّ ػهٗ رشاد يذًذ رشا75

انثانثحانًكرثاخادًذ دافع رتيغ يذًذ رضٕا76ٌ

انثانثحانًكرثاخيذًذ ادًذ يذًذ رض77ٖٕ

انثانثحانًكرثاخػيذ يذًذ يذًذ رض78ٖٕ

انثانثحانًكرثاخفرج انًُؼى ػثذ ػاشٕر ريضا79ٌ

انثانثحانًكرثاخضيذ دطٍ فٕزٖ رَذا80

انثانثحانًكرثاخدطيٍ ضؼذ يذًذ رٔضح81

انثانثحانًكرثاخلاضٗ اتراْيى انغفار ػثذ خانذ ريى82

انثانثحانًكرثاخانًجيذ ػثذ انؼظيى ػثذ ػيذ ريٓاو83

انثانثحانًكرثاخيٕضٗ يذًذ ثرٔخ زتيذ84ِ

انثانثحانًكرثاخػثاش يذًذ ػادل ضار85ِ

انثانثحانًكرثاخدطاَيٍ ادًذ يطرٖ ضار86ِ

انثانثحانًكرثاخيذًذ ػثًاٌ انطيذ انذيٍ شرف ضار87ِ

انثانثحانًكرثاخفرج يٕضف فكرٖ ضار88ِ

انثانثحانًكرثاخيذًٕد يذًذ يخرار ضار89ِ

انثانثحانًكرثاخيذًٕد ضؼيذ يذًذ ضانَٕاز90

انثانثحانًكرثاخانشرشاتٗ يذًذ ػرفّ ضاي91ٗ

 انًٕافك انثالثاء يٕو

 انراضؼح انطاػح  2016/5/17

 ( ج - 8 ) تًذرج صثادا

انثاَيح انهجُح تانجايؼح

3صفحة 
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---------

ييؼاد انًماتهحانذرجحانًجًٕػح انُٕػيحاالضىو

انثانثحانًكرثاخانطيذ يذًذ انرٕاب ػثذ ضذر92

انثانثحانًكرثاخدطٍ جًؼّ انؼسيس ػثذ ضؼاد93

انثانثحانًكرثاخلُذيم انؼسيس ػثذ ادًذ جالل يذًذ ضًر94

انثانثحانًكرثاخػًراٌ ادًذ جًؼح دُفٗ ضًير95

انثانثحانًكرثاخػهٗ دطُٗ ضًير ضًير96ِ

انثانثحانًكرثاخزكٗ انطالو ػثذ خانذ ضُذش97

انثانثحانًكرثاخشهثٗ انذًيذ ػثذ دطٍ ضٓاو98

انثانثحانًكرثاخدطاٌ شكرٖ ضيذ ضٓاو99

انثانثحانًكرثاخانٕادذ ػثذ ادًذ يجذٖ شاُْذ100ِ

انثانثحانًكرثاخيذًذ يذًذ يًذٔح شريف101

انثانثحانًكرثاخفرداخ يذًذ َصر يجذٖ شيًاء102

انثانثحانًكرثاخانرازق ػثذ يذًذ زيذ اتٕ طاْر103

انثانثحانًكرثاخانكرارجٗ يذًذ جٕدِ انًُؼى ػثذ ط104ّ

انثانثحانًكرثاخجًؼّ انذًيذ ػثذ ضؼيذ ػاتذ105

انثانثحانًكرثاخانشيشيُٗ انذًيذ ػثذ خهيفّ انذًيذ ػثذ106

انثانثحانًكرثاخددرٔج انصًذ ػثذ انرازق ػثذ ادًذ انرازق ػثذ107

انثانثحانًكرثاخصياو ضيذ انرديى ػثذ دطُٗ انرديى ػثذ108

انثانثحانًكرثاخدهًٗ فراج دهًٗ اهلل ػثذ109

انثانثحانًكرثاخيذًذ انطؼذَٗ يذًذ اهلل ػثذ110

انثانثحانًكرثاخفذأٖ يذَٗ يذًذ انْٕاب ػثذ111

انثانثحانًكرثاخيذًذ انغُٗ ػثذ ادًذ ػصاو112

 انًٕافك انثالثاء يٕو

 انراضؼح انطاػح  2016/5/17

 ( ج - 8 ) تًذرج صثادا

انثاَيح انهجُح تانجايؼح

4صفحة 



 2015لسنه  ( 1 )بيان باسماء المتقدميه العالن الجامعة رقم 

لشغل وظيفة اخصائى وثائق ومكتبات ثالث بكلية الطب و مستشفى بدر

---------

ييؼاد انًماتهحانذرجحانًجًٕػح انُٕػيحاالضىو

انثانثحانًكرثاخانفراح ػثذ فٕزٖ يذًذ ػادل ػصاو113

انثانثحانًكرثاخيذًذ يذًذ اهلل ػثذ ػال114

انثانثحانًكرثاخادًذ انذًيذ ػثذ ػهٗ ػالء115

انثانثحانًكرثاخانًمصٕد ػثذ ػهٗ ياضيٍ ػه116ٗ

انثانثحانًكرثاخجرجص ػسيس َادٖ ػًاد117

انثانثحانًكرثاخانشٕرتجٗ لُذيم انمادر ػثذ غذير118

انثانثحانًكرثاخاتراْيى اتراْيى ػًر فاذ119ٍ

انثانثحانًكرثاخانذية اتراْيى ػهٗ فادي120ّ

انثانثحانًكرثاخيذًذ انالِ ػثذ يذًذ فادي121ّ

انثانثحانًكرثاخيذًذ انطيذ انطًيغ ػثذ فاطًح122

انثانثحانًكرثاخضانى اتٕ يذًذ ػادل فاط123ًّ

انثانثحانًكرثاخضريغ اتٕ انؼهيى ػثذ طاْر فيصم124

انثانثحانًكرثاخَٕار يذًذ دطيٍ كريى125

انثانثحانًكرثاخدطيٍ انؼسيس ػثذ رضا كري126ًّ

انثانثحانًكرثاخانؼفيفٗ دطٍ ادًذ انطؼيذ نًياء127

انثانثحانًكرثاخفًٓٗ تذر خانذ ياْر128

انثانثحانًكرثاخانًالح انْٕاب ػثذ اتراْيى يذًذ129

انثانثحانًكرثاخػاير انًمصٕد ػثذ ادًذ يذًذ130

انثانثحانًكرثاخدطيٍ يذًذ ادًذ يذًذ131

انثانثحانًكرثاخادًذ انطيذ يصثاح اضًاػيم يذًذ132

انثانثحانًكرثاخادًذ ضيذ ذٕفيك انذطيُٗ يذًذ133

انثانثحانًكرثاخضرٔر انجهيم ػثذ اياو يذًذ134

انثانثحانًكرثاخضهيًاٌ دطاٌ جثريم يذًذ135

انثانثحانًكرثاخانطالو ػثذ دطيٍ انذيٍ دطاو يذًذ136

انثانثحانًكرثاخدطيٍ دضٕلٗ دطٍ يذًذ137

انثانثحانًكرثاخيذًذ يُصٕر ضاليّ يذًذ138

انثانثحانًكرثاخيذًذ انطيذ ضًير يذًذ139

انثانثحانًكرثاخانًٕنٗ جاد ضيذ يذًذ140

انثانثحانًكرثاخانخٕنٗ يذًذ صانخ يذًذ141

انثانثحانًكرثاخانؼال ػثذ ضيذ صثذٗ يذًذ142

انثانثحانًكرثاخيذًذ ضؼذ ػاطف يذًذ143

انثانثحانًكرثاخانفريأٖ دطيٍ انذايى ػثذ يذًذ144

انثانثحانًكرثاخانؼال ػثذ ضيذ انطرار ػثذ يذًذ145

انثانثحانًكرثاخانًطهٕخ انصًذ ػثذ يذًذ ػسخ يذًذ146

انثانثحانًكرثاخاهلل ػثذ ذٕفيك ػٕيص يذًذ147

 انًٕافك انثالثاء يٕو

 انراضؼح انطاػح  2016/5/17

 تانجايؼح ( أ - 9 ) تًذرج صثادا

انثانثح انهجُح

5صفحة 
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---------

ييؼاد انًماتهحانذرجحانًجًٕػح انُٕػيحاالضىو

انثانثحانًكرثاخفرٔاخ يذًذ يذًٕد يذًذ148

انثانثحانًكرثاخيرضٗ يذًذ يرضٗ يذًذ149

انثانثحانًكرثاخضهيًاٌ يذًٕد يصطفٗ يذًذ150

انثانثحانًكرثاخزغهٕل يذًذ يٓذٖ يذًذ151

انثانثحانًكرثاخيُصٕر طهثّ ادًذ َثيم يذًذ152

انثانثحانًكرثاخكيالَٗ يذًذ كًال اتراْيى يذًٕد153

انثانثحانًكرثاخانذافع ػثذ جالل ادًذ يذًٕد154

انثانثحانًكرثاخانرٕاب ػثذ انؼال اتٕ زراع يذًٕد155

انثانثحانًكرثاخدطٍ يٕافٗ ػهٗ يذًٕد156

انثانثحانًكرثاخضؼيذ َصر يذًٕد فرذٗ يذًٕد157

انثانثحانًكرثاخانصثاؽ شثم انمطة يذًذ يذًٕد158

انثانثحانًكرثاخاضًاػيم اهلل فرج يذًذ يذًٕد159

انثانثحانًكرثاخيذًٕد ادًذ انطيذ يص يذًٕد160

انثانثحانًكرثاخانطيذ انجهيم ػثذ يذًذ يراو161

انثانثحانًكرثاخػثذِ يذًذ دًذٖ ير162ِٔ

انثانثحانًكرثاخلطة جًؼّ ادًذ يذًذ ير163ِٔ

انثانثحانًكرثاخدطُيٍ ادًذ يذًٕد ير164ِٔ

انثانثحانًكرثاخغرية يذطٍ يذًٕد ير165ِٔ

انثانثحانًكرثاخاهلل ػطا انذًيذ ػثذ يذًذ يصطف166ٗ

انثانثحانًكرثاخدْشاٌ انؼال ػثذ يذًذ انذيٍ ػًاد ادًذ يؼرس167

انثانثحانًكرثاخادًذ يذًذ انذيٍ صالح يؼرس168

انثانثحانًكرثاخيَٕص انٕادذ ػثذ ضًير يُار169

 انًٕافك انثالثاء يٕو

 انراضؼح انطاػح  2016/5/17

 تانجايؼح ( أ - 9 ) تًذرج صثادا

انثانثح انهجُح

6صفحة 
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ييؼاد انًماتهحانذرجحانًجًٕػح انُٕػيحاالضىو

انثانثحانًكرثاخدطٍ دطيٍ يذًذ يُار170

انثانثحانًكرثاخانذًيذ ػثذ شافؼٗ يذًٕد اهلل يُح171

انثانثحانًكرثاخدًذاٌ ادًذ ضيذ ي172ُٗ

انثانثحانًكرثاخادًذ يذًذ يذًذ ي173ُٗ

انثانثحانًكرثاخانًمصٕد ػثذ ادًذ انطيذ يٓا174

انثانثحانًكرثاخػهٗ انًؼطٗ ػثذ دطٍ يٓا175

انثانثحانًكرثاخػهٗ يذًذ ادًذ يذًذ ي176ٗ

انثانثحانًكرثاخانذريرٖ دضٕلٗ يذًذ يذطٍ يراد ي177ٗ

انثانثحانًكرثاخدثية رزق ييرَاَاير178

انثانثحانًكرثاخايٕب يطؼٕد انكريى جاد ييُا179

انثانثحانًكرثاخادًذ يؼٕض ػادل َاد180ٖ

انثانثحانًكرثاخيرضٗ ضيذ يذطٍ َاَا181

انثانثحانًكرثاخخذيٕٖ انردًٍ ػثذ ػهٗ َاْذ182

انثانثحانًكرثاخادًذ شذاذّ اتراْيى َج183ٖٕ

انثانثحانًكرثاخانذضٕلٗ ػكاشّ يذفٕظ َجية184

انثانثحانًكرثاخانغرتأٖ فًٓٗ يذًذ فًٓٗ َثيم يذًذ َريي185ٍ

انثانثحانًكرثاخانُجار ادًذ يذًٕد ػهٗ َطري186ٍ

انثانثحانًكرثاخانجهيم ػثذ طغياٌ ضًير َش187ٖٕ

انثانثحانًكرثاخػًر اتٕ يذًذ يذًذ ػهٗ َش188ٖٕ

انثانثحانًكرثاخانذافع ػثذ ادًذ يذًٕد يذًٕد َٓال189

انثانثحانًكرثاخيذًذ يصطفٗ يذًذ َٓه190ّ

انثانثحانًكرثاخاضًاػيم دافع ادًذ 191َٗٓ

انثانثحانًكرثاخادًذ انثارٖ ػثذ ادًذ 192َٗٓ

انثانثحانًكرثاخدافع ػًر انهطيف ػثذ 193َٗٓ

انثانثحانًكرثاخادًذ خهيم اتراْيى َٕرا194

انثانثحانًكرثاخدطٍ رفاػٗ يؼٕض َٕرا195

انثانثحانًكرثاخدطٍ يذًذ ادًذ َٕرْا196ٌ

انثانثحانًكرثاخانؼال ػثذ ػهٗ انؼال ػثذ َٕرْا197ٌ

انثانثحانًكرثاخيذًٕد زغهٕل يصطفٗ َيفي198ٍ

انثانثحانًكرثاخيذًذ اتراْيى اهلل ػثذ ْاجر199

انثانثحانًكرثاخدطيٍ انؼسيس ػثذ ػصاو ْاجر200

انثانثحانًكرثاخجثر جثر يصطفٗ ْان201ّ

انثانثحانًكرثاخانطيذ ػرفاخ ادًذ ْث202ّ

انثانثحانًكرثاخادًذ انذافع ػثذ طهؼد ْث203ّ

انثانثحانًكرثاخزْرِ ػطيّ انًٕجٕد ػثذ ْث204ّ

 انًٕافك انثالثاء يٕو

 انراضؼح انطاػح  2016/5/17
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ييؼاد انًماتهحانذرجحانًجًٕػح انُٕػيحاالضىو

انثانثحانًكرثاخانؼرب ػس اتراْيى اتراْيى يذًذ ْث205ّ

انثانثحانًكرثاخاياٌ انذيٍ َصر يذًذ ْث206ّ

انثانثحانًكرثاخانذكرٔرٖ ػفيفٗ انثذيغ ػثذ يذًذ ْشاو207

انثانثحانًكرثاخضهيًاٌ دطٍ دطيُٗ ًْد208

انثانثحانًكرثاخاضًاػيم ضيذ ضؼيذ ُْاء209

انثانثحانًكرثاخانذًيذ ػثذ اضًاػيم انذًيذ ػثذ ُْاد210ٖ

انثانثحانًكرثاخانفريأٖ انخانك ػثذ انًؼس ػثذ ُْذ211

انثانثحانًكرثاخػثذِ فرج يذًذ ُْذ212

انثانثحانًكرثاخانًجيذ ػثذ يذًذ ضؼذ ْث213ّ

انثانثحانًكرثاخادًذ انذهيى ػثذ ػهٗ ٔائم214

انثانثحانًكرثاخانطؼيذ ػثذِ َاصف ٔالء215

انثانثحانًكرثاخكًال يذًذ ادًذ ياضًي216ٍ

انثانثحانًكرثاخيذًٕد ػاتص يُير ياضًي217ٍ

انثانثحانًكرثاخفٕدِ يذًذ يذًذ يطرٖ اضاي218ّ

انثانثحانًكرثاخدطٍ ضهيًاٌ يذًذ ْاجر219

انثانثحانًكرثاخادًذ ضؼذ ادًذ ايي220ُّ

انثانثحانًكرثاخدطية ضيذ يذًٕد يذًذ ياضًي221ٍ

انثانثحانًكرثاخدطٍ انرازق ػثذ غُذٔر يٓا222

انثانثحانًكرثاخزٔتغ يؼٕض شكرٖ دًاد223ِ

انثانثحانًكرثاخيُير انؼسيس ػثذ يصطفٗ ديُا224

انثانثحانًكرثاخادًذ يذًذ انذثشٗ يذًذ يذًذ ْث225ّ

انثانثحانًكرثاخدطٍ اتراْيى يذًذ اضاي226ّ

 انًٕافك انثالثاء يٕو

 انراضؼح انطاػح  2016/5/17

 ( ب - 9 ) تًذرج صثادا
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